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PRAKTIKUM 

JARINGAN KOMPUTER 

SEMESTER GENAP  

MODUL VI 

PENYETINGAN 2 ROUTER DENGAN ROUTING PROTOCOL 

BGP MENGGUNAKAN SIMULATOR GNS3 

 

A. TUJUAN PRAK TIKUM 

• Memahami jenis Routing Protocol 

• Memahami cara mengkonfigurasi sebuah Router 

• Memahami Routing Protocol Distance Vektor 

• Memahami perbedaan dari semua jenis Routing Protocol 

 

B. ALAT DAN BAHAN 

• Sebuah PC yang terinstal GNS3 

• Software GNS3 

• IOS IMAGE CISCO 7200 

 

C. DASAR TEORI 

Border Gateway Protocol disingkat BGP adalah inti dari protokol routing internet. Protocol 

ini yang menjadi backbone dari jaringan internet dunia. BGP adalah protokol routing inti dari 

internet yg digunakan untuk melakukan pertukaran informasi routing antar jaringan.  BGP 

memiliki tugas yang kurang lebih sama dengan divisi marketing dan promosi pada sebuah 

perusahaan. Tugas utama dari BGP adalah memberikan informasi tentang apa yang dimiliki 

oleh sebuah organisasi ke dunia di luar.  

 

Tujuan BGP adalah untuk memperkenalkan pada dunia luar alamat-alamat IP apa saja yang 

ada dalam jaringan tersebut. Setelah dikenal dari luar, server-server, perangkat jaringan, PC-

PC dan perangkat komputer lainnya yang ada dalam jaringan tersebut juga dapat dijangkau 
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dari dunia luar. Selain itu, informasi dari luar juga dikumpulkannya untuk keperluan 

organisasi tersebut berkomunikasi dengan dunia luar. 

Dengan mengenal alamat-alamat IP yang ada di jaringan lain, maka para pengguna dalam 

jaringan Anda juga dapat menjangkau jaringan mereka. Sehingga terbukalah halaman web 

Yahoo, search engine Google, toko buku Amazon, dan banyak lagi. 

Ciri-cirinya :  

1. BGP adalah Path Vector routing protocol yang dalam proses menentukan rute-rute 

terbaiknya selalu mengacu kepada path yang terbaik dan terpilih yang didapatnya dari 

router BGP yang lainnya.  

2. Routing table akan dikirim secara penuh pada awal dari sesi BGP, update selanjutnya 

hanya bersifat incremental atau menambahi dan mengurangi routing yang sudah ada saja.  

3. Router BGP membangun dan menjaga koneksi antar-peer menggunakan port TCP nomor 

179.  

4. Koneksi antar-peer dijaga dengan menggunakan sinyal keepalive secara periodik.  

5. Kegagalan menemukan sinyal keepalive, routing update, atau sinyal-sinyal notifikasi 

lainnya pada sebuah router BGP dapat memicu perubahan status BGP peer dengan router 

lain, sehingga mungkin saja akan memicu update-update baru ke router yang lain.  

6. Metrik yang digunakan BGP untuk menentukan rute terbaik sangat kompleks dan dapat 

dimodifikasi dengan sangat fleksibel. Ini merupakan sumber kekuatan BGP yang 

sebenarnya. Metrik-metrik tersebut sering disebut dengan istilah Attribute.  

7. Penggunaan sistem pengalamatan hirarki dan kemampuannya untuk melakukan manipulasi 

aliran traffic membuat routing protokol BGP sangat skalabel untuk perkembangan jaringan 

dimasa mendatang.  

8. BGP memiliki routing table sendiri yang biasanya memuat informasi prefix-prefix routing 

yang diterimanya dari router BGP lain. Prefixprefix ini juga disertai dengan informasi 

atributnya yang dicantumkan secara spesifik di dalamnya.  

9. BGP memungkinkan Anda memanipulasi traffic menggunakan attribute-attributenya yang 

cukup banyak. Attribute ini memiliki tingkat prioritas untuk dijadikan sebagai acuan.  
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Atribut-Atribut BGP  

Salah satu ciri khas dan juga merupakan kekuatan dari routing protokol BGP ada pada atribut-

atribut pendukungnya. Atribut-atribut ini yang nantinya digunakan sebagai parameter untuk 

menentukan jalur terbaik untuk menuju ke suatu situs. Atribut ini juga dapat mengatur keluar 

masuknya routing update dari router-router BGP tetangga. Dengan mengatur atribut ini, Kita 

dapat dengan bebas mengatur bagaimana karakteristik dan sifat dari sesi BGP tersebut. 

Untuk melayani Kita mengatur dengan sebebas-bebasnya, tersedia 10 macam atribut BGP 

yang umum ditambah satu atribut BGP yang hanya ada pada produk-produk Cisco. Masing-

masing memiliki ciri khas dan tugasnya tersendiri untuk memungkinkan Kita memanajemen 

routing update dan traffic yang keluar masuk. Berikut ini adalah ke-11 atribut-atribut BGP:  

 

1. Origin  

Atribut BGP yang satu ini merupakan atribut yang termasuk dalam jenis Well known 

mkitatory. Jika sumbernya berasal router BGP dalam jaringan lokal atau menggunakan 

asnumber yag sama dengan yang sudah ada, maka indicator atribut ini adalah huruf “i” untuk 

interior. Apabila sumber rute berasal dari luar jaringan lokal, maka tkitanya adalah huruf “e” 

untuk exterior. Sedangkan apabila rute didapat dari hasil redistribusi dari routing protokol 

lain, maka tkitanya adalah “?” yang artinya adalah incomplete.  

 

2. AS_Path  

Atribut ini harus ada pada setiap rute yang dipertukarkan menggunakan BGP. Atribut ini 

menunjukkan perjalanan paket dari awal hingga berakhir di tempat Kita. Perjalanan paket ini 

ditunjukkan secara berurut dan ditunjukkan dengan menggunakan nomor-nomor AS. Dengan 

demikian, akan tampak melalui mana saja sebuah paket data berjalan ke tempat Kita.  

 

3. Next Hop  

Next hop sesuai dengan namanya, merupakan atribut yang menjelaskan ke mana selanjutnya 

sebuah paket data akan dilemparkan untuk menuju ke suatu lokasi. Dalam EBGP-4, yang 

menjadi next hop dari sebuah rute adalah alamat asal (source address) dari sebuah router yang 

mengirimkan prefix tersebut dari luar AS. Dalam IBGP-4, alamat yang menjadi parameter 

next hop adalah alamat dari router yang terakhir mengirimkan rute dari prefix tersebut. 

Atribut ini juga bersifat Wellknown Mkitatory.  
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4. Multiple Exit Discriminator (MED)  

Atribut ini berfungsi untuk menginformasikan router yang berada di luar AS untuk 

mengambil jalan tertentu untuk mencapat si pengirimnya. Atribut ini dikenal sebagai metrik 

eksternal dari sebuah rute. Meskipun dikirimkan ke AS lain, atribut ini tidak dikirimkan lagi 

ke AS ketiga oleh AS lain tersebut. Atribut ini bersifat Optional Nontransitive.  

 

5. Local Preference  

Atribut ini bersifat Wellknown Discretionary, di mana sering digunakan untuk 

memberitahukan router-router BGP lain dalam satu AS ke mana jalan keluar yang di-prefer 

jika ada dua atau lebih jalan keluar dalam router tersebut. Atribut ini merupakan kebalikan 

dari MED, di mana hanya didistribusikan antar-router-router dalam satu AS saja atau router 

IBGP lain.  

 

6. Atomic Aggregate  

Atribut ini bertugas untuk memberitahukan bahwa sebuah rute telah diaggregate (disingkat 

menjadi pecahan yang lebih besar) dan ini menyebabkan sebagian informasi ada yang hilang. 

Atribut ini bersifat Wellknown Discretionary. 

 
7. Aggregator  

Atribut yang satu ini berfungsi untuk memberikan informasi mengenai Router ID dan nomor 

Autonomous System dari sebuah router yang melakukan aggregate terhadap satu atau lebih 

rute. Parameter ini bersifat Optional Transitive.  

 

8. Community  

Community merupakan fasilitas yang ada dalam routing protokol BGP-4 yang memiliki 

kemampuan memberikan tag pada rute-rute tertentu yang memiliki satu atau lebih persamaan. 

Dengan diselipkannya sebuah atribut community, maka akan terbentuk sebuah persatuan rute 

dengan tag tertentu yang akan dikenali oleh router yang akan menerimanya nanti. Setelah 

router penerima membaca atribut ini, maka dengan sendirinya router tersebut mengetahui apa 

maksud dari tag tersebut dan melakukan proses sesuai dengan yang diperintahkan. Atribut ini 

bersifat Optional Transitive.  

 

9. Originator ID  

Atribut ini akan banyak berguna untuk mencegah terjadinya routing loop dalam sebuah 

jaringan. Atribut ini membawa informasi mengenai router ID dari sebuah router yang telah 

melakukan pengiriman routing. Jadi dengan adanya informasi ini, routing yang telah dikirim 
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oleh router tersebut tidak dikirim kembali ke router itu. Biasanya atribut ini digunakan dalam 

implementasi route reflector. Atribut ini bersifat Optional Nontransitive.  

 

10. Cluster list  

Cluster list merupakan atribut yang berguna untuk mengidentifikasi router-router mana saja 

yang tergabung dalam proses route reflector. Cluster list akan menunjukkan path-path atau 

jalur mana yang telah direfleksikan, sehingga masalah routing loop dapat dicegah. Atribut ini 

bersifat Optional Nontransitive.  

 

11. Weight  

Atribut yang satu ini adalah merupakan atribut yang diciptakan khusus untuk penggunaan di 

router keluaran vendor Cisco. Atribut ini merupakan atribut dengan priority tertinggi dan 

sering digunakan dalam proses path selection. Atribut ini bersifat lokal hanya untuk 

digunakan pada router tersebut dan tidak diteruskan ke router lain karena belum tentu router 

lain yang bukan bermerk Cisco dapat mengenalinya. Fungsi dari atribut ini adalah untuk 

memilih salah satu jalan yang diprioritaskan dalam sebuah router.  

Ketika ada dua buah jalan keluar, maka dengan memodifikasi atribut Weight ini, router dapat 

memilih salah satu jalan untuk diprioritaskan sebagai jalan keluar. Jadi Kita dapat mengatur 

dengan leluasa jalan mana yang akan digunakan. Weight tidak digunakan pada router lain 

selain Cisco. 

 

D. PERCOBAAN  

 

• Langkah pertama jalankan software GNS3 yang telah terinstal di PC 

• Kemudian buatlah model jaringan seperti gambar dibawah ini:               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar telah terpasang koneksi bertipe serial, sebelum membuat koneksi seperti 

gambar diatas, kita harus menyeting slot interface yang akan dijadikan media 

transmisi, seperti gambar dibawah ini: 
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Kotak perintah diatas dapat dijalankan dengan 

Klik kanan routernya � pilih dan klik “configuration” � Slot 

Pada kotak dialog Slot terdapat kotak pilihan slot yang akan digunakan 

Slot 0 � c7200-IO-2FE 

Slot 1 � PA-4T+ 

 

Setalah itu maka router siap untuk di hidupkan, cara menghidupkan router pada 

GNS3 adalah dengan cara: 

Klik kanan pada router � pilih dan klik “start”. 

Ketika router telah berhasil di hidupkan maka router telah siap untuk dikonfigurasi, 

dengan cara: 

Klik kanan pada router � pilih dan klik “Console”. 

Pada kotak dialog console ketiklah perintah-perintah dibawah ini untuk membangun 

jaringan dengan Routing BGP. 
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R1>ena 

R1# 

R1# 

R1#conf t 

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z. 

R1(config)# 

R1(config)#int s1/0 

R1(config-if)#ip add 172.16.11.1 255.255.255.252 

R1(config-if)#no shut 

R1(config-if)# 

R1(config-if)#exit 

R1(config)# 

R1(config)# 

*Apr 28 00:41:01.535: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1/0, changed state to up 

*Apr 28 00:41:02.535: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface 

Serial1/0, changed state to up 

R1(config)#router bgp 1 

R1(config-router)#neigh 172.16.11.2 remote 

R1(config-router)#neigh 172.16.11.2 remote-as 1 

R1(config-router)#exit 

R1(config)# 

R1(config)#do cop run star 

Destination filename [startup-config]? 

Building configuration... 
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[OK] 

R1(config)# 

*Apr 28 00:41:29.327: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface 

Serial1/0, changed state to down 

R1(config)# 

 

 

Router ke 2 

R2>ena 

R2# 

R2#conf t 

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z. 

R2(config)# 

R2(config)# 

R2(config)#int s1/0 

R2(config-if)#ip add 172.16.11.2 255.255.255.252 

R2(config-if)#no shut 

R2(config-if)# 

R2(config-if)#exit 

R2(config)# 

*Apr 28 00:42:14.571: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1/0, changed state to up 

*Apr 28 00:42:15.571: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface 

Serial1/0, changed state to up 

R2(config)# 

R2(config)# 
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R2(config)#router bgp 1 

R2(config-router)#neigh 172.16.11.1 remote 

R2(config-router)#neigh 172.16.11.1 remote-as 1 

R2(config-router)# 

R2(config-router)#exit 

R2(config)# 

R2(config)#do cop run star 

Destination filename [startup-config]? 

Building configuration... 

[OK] 

R2(config)# 

R2(config)# 

 

Hasil ping  

Type escape sequence to abort. 

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.11.2, timeout is 2 seconds: 

!!!!! 

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/41/52 ms 

 

Dari hasil ping diatas, konfigurasi berjalan dengan baik, tidak ada kegagalan, paket 

yang terkirim 5 dan yang diterima 5. 

 

 

 

 

 

 



MODUL VI JARINGAN KOMPUTER 
 

 
AKADEMI TELKOM JAKARTA  

10 

 

E. LATIHAN 

 

1) Jelaskan Pengertian Routing BGP? 

2) Sebutkan dan Jelaskan Packet-Packet data pada Routing BGP? 

3) Sebutkan Atribut-atribut Routing BGP? 

4) Sebutkan komponen-komponen penyusun Routing BGP? 

5) Jelaskan apa yang dimaksud dengan “remote-as”? 

6) Jelaskan cara kerja Routing BGP? 

7) Sebutkan dan Jelaskan Algoritma yang digunakan Ruting BGP? 

 

 

F. RANGKUMAN 

• Border Gateway Protocol disingkat BGP adalah inti dari protokol routing internet. 

Protocol ini yang menjadi backbone dari jaringan internet dunia. BGP adalah 

protokol routing inti dari internet yg digunakan untuk melakukan pertukaran 

informasi routing antar jaringan. 

• Kegagalan menemukan sinyal keepalive, routing update, atau sinyal-sinyal notifikasi 

lainnya pada sebuah router BGP dapat memicu perubahan status BGP peer dengan 

router lain, sehingga mungkin saja akan memicu update-update baru ke router yang 

lain. 

• Metrik yang digunakan BGP untuk menentukan rute terbaik sangat kompleks dan 

dapat dimodifikasi dengan sangat fleksibel. Ini merupakan sumber kekuatan BGP 

yang sebenarnya. Metrik-metrik tersebut sering disebut dengan istilah Attribute. 

• BGP memiliki routing table sendiri yang biasanya memuat informasi prefix-prefix 

routing yang diterimanya dari router BGP lain. Prefixprefix ini juga disertai dengan 

informasi atributnya yang dicantumkan secara spesifik di dalamnya. 

• Atribut As Path harus ada pada setiap rute yang dipertukarkan menggunakan BGP. 

Atribut ini menunjukkan perjalanan paket dari awal hingga berakhir di tempat Kita. 

Perjalanan paket ini ditunjukkan secara berurut dan ditunjukkan dengan 

menggunakan nomor-nomor AS. 

• Next hop sesuai dengan namanya, merupakan atribut yang menjelaskan ke mana 

selanjutnya sebuah paket data akan dilemparkan untuk menuju ke suatu lokasi. 
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http://blog.ub.ac.id/anggimeira/files/2011/05/BGP.pdf 

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2/ip/configuration/guide/1cfbgp.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


